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1.ARGUMENT 
 

Integrarea României în Uniunea Europeană a generat pe lângă noi oportunităţi şi alte 

cerinţe în domeniul educaţiei şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident o 

prioritate, deoarece România trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale la nivel european.  

Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un generator de avantaje, în 

condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem nevoie de un sistem 

educativ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea la 

toate nivelurile, Decalajele existente faţă de alte state din Umiunea Europeană pot dispărea 

doar printr-o abordare realistă a fenomenului educaţional  la nivel naţional şi la nivel local, în 

fiecare unitate şcolară. 

            Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa 

pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea poate emana numai din 

convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare 

şi profesionalism până când reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se simte 

pregătit şi capătă curajul să-şi găsească propriile soluţii la problemele cu care se confruntă. 

            Prezentul Plan de Dezvoltare Instituţională are drept prioritate atragerea elevilor spre 

studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului 

instructiv – educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în 

Uniunea Europeană.  

              Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea ca învăţământul 

trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale (global economy), a 

unei societăţi globale a cunoaşterii (knowledge society) şi a unei societăţi a învăţării pe tot 

parcursul vieţii ( lifelong learning society). 

            În mod deosebit învăţarea pe tot parcursul vieţii (lifelong learning) trebuie abordată ca 

o necesitate obiectivă absolută impusă de apariţia unei economii bazate pe cunoastere. 

Specializarea extremă şi perfecţionarea continua devin un factor determinant în crearea 

bunăstării bazata pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabilă şi progresul general al 

omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant şi flexibil.  

            Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este 

capacitatea de a inova.  

 

 

Dezideratul scolii pe care o reprezint este un învăţământ cu standarde ridicate de 

calitate, într-o şcoala de nivel european. 

 

 



 

 

 

 

2. DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN ŞI EXTERN 

 
 

2.1. Elementele de identificare ale unităţii şcolare 

 
Unitatea şcolară: Şcoala gimnazială “Gheorghe și Maria Tașcă” 

Localitatea: Bălăbănești 

Județul : Galați 

Cod poștal: 807010 

Tel./Fax: 0236348535 

Email: scoala_balabanesti@yahoo.com 

Website : www.balabanesti.scoli.edu.ro  

Tipul şcolii: gimnazială 

Limba de predare: limba română 

Provenienţă: mediu rural 

 

 

 

2.2. Istoricul  şcolii  

 

      Pe 15 septembrie 1935 se inaugurează clădirea scolii, construită prin grija profesorului 

universitar Gh. Gh. Tască, în curtea casei lui Gheorghe I. Tașcă. Constructia s-a realizat 

cu banii lui Gh .I. Tașcă  și munca sătenilor. Școala avea două săli de clasă, un hol și 

cancelarie.  

      În anul 1948 școlii i s-a răpit numele și a functionat ca gimnaziu cu internat și cantină   

pentru elevii care veneau din satele vecine ( Bursucani, Bălășești, Pupezeni, Ciurești, 

Lungești ). 

       Între timp școlii i se adaugă încăperi noi: 2 săli de clasa, bibliotecă, secretariat, holuri, 

localul gradinitei, format din : sală de activitate, sală de mese, bucătărie, sala de materiale. 

       În anul 1974 scoala devine unitate cu clase I – X,  clasele IX - X de liceu având 

profilul tesatorie covoare; 

În anul 1990 se revine la clasele I – VIII, iar în anul 1994 școala iși recapată numele 

purtat în perioada 1935 - 1948 - Școala gimnazială "Gheorghe si Maria Tasca", nume 

purtat și în prezent. 

 

 

http://www.balabanesti.scoli.edu.ro/


 

 

 

 

2.3. Analiza informaţiilor   

 

1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV  

 

a. Titulatura oficială a  şcolii: Şcoala Gimnazială “Gheorghe și Maria Tașcă ” 

Bălăbăneşti 

b. Adresa: şcoala este situată în comuna Bălăbăneşti şi oferă servicii educaţionale 

comunităţii, având in subordine următoarele structuri:  

 - Grădiniţa  cu Program Normal Bălăbăneşti situată în comuna Bălăbăneşti telefon 

0236348535; 

- Şcoala Gimnazială „D.I.Ghimuş” Lungeşti situată în satul Lungeşti, telefon 0236348631; 

 - Grădiniţa cu Program Normal Lungeşti situată în satul Lungeşti, telefon 0236348631;  

- Grădiniţa cu Program Normal Bursucani situată în satul Bursucani telefon 0236348634;  

2. Resurse umane 

Populația școlară 

 Mediul de proveniență: rural 

 Număr de copii/elevi 

 

Analiza demografică a populației școlare 

 

-Gradinita cu Program Normal Balabanesti 

Anul scolar Grupa Total 

mica mijlocie mare pregatitoare 

2013-2014 0 16 0 0 19 

2014-2015 0 16 0 0 16 

2015-2016 0 15 0 0 15 

2016-2017 0 16 0 0 16 

 

-Gradinita cu Program Normal Bursucani 

Anul scolar Grupa Total 

mica mijlocie mare pregatitoare 

2013-2014 0 0 18 0 18 

2014-2015 0 0 17 0 17 

2015-2016 0 17 0 0 17 

2016-2017 0 0 18 0 18 

 

-Gradinita cu Program Normal Lungesti 

Anul scolar Grupa Total 

mica mijlocie mare pregatitoare 

2013-2014 0 0 16 0 16 



2014-2015 0 0 20 0 20 

2015-2016 0 17 0 0 17 

2016-2017 0 16 0 0 16 

PRIMAR 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Clasa Total 

Pregatitoare I II III IV 

2013-2014 12 3 4 14 8 41 

2014-2015 5 12 4 4 14 39 

2015-2016 3 6 12 7 4 32 

2016-2017 3 5 5 12 6 31 

 

-Scoala Primara Bursucani 

 

Anul scolar Clasa Total 

Pregatitoare I II III IV 

2013-2014 3 7 2 10 2 24 

2014-2015 11 2 5 2 9 29 

2015-2016 7 10 2 3 2 24 

2016-2017 2 5 10 2 3 22 

 

- Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus” Lungesti 

Anul scolar Clasa Total 

Pregatitoare I II III IV 

2013-2014 4 7 4 9 9 33 

2014-2015 9 5 8 4 10 36 

2015-2016 5 9 5 8 4 31 

2016-2017 9 5 9 5 8 36 

 

 

GIMNAZIAL 

 

 -Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Clasa Total 

V VI VII VIII 

2013-2014 15 12 13 13 53 

2014-2015 10 15 11 14 50 

2015-2016 22 11 15 10 58 

2016-2017 6 23 11 15 55 

 

 

 

 



 

    

     

      -Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Clasa Total 

V VI VII VIII 

2013-2014 14 18 22 13 67 

2014-2015 17 15 17 22 71 

2015-2016 13 17 15 16 61 

2016-2017 4 13 17 15 49 

 

 

Analiza variatiei a numarului de grupe/clase pe an scolar 

 

PRESCOLAR 

 

-Gradinita cu Program Normal Balabanesti 

Anul scolar Numar grupe Total 

mica mijlocie mare pregatitoare 

2013-2014 0 1 0 0 1 

2014-2015 0 1 0 0 1 

2015-2016 0 1 0 0 1 

2016-2017 0 1 0 0 1 

 

 

-Gradinita cu Program Normal Bursucani 

Anul scolar Numar grupe Total 

mica mijlocie mare pregatitoare 

2013-2014 0 0 1 0 1 

2014-2015 0 0 1 0 1 

2015-2016 0 1 0 0 1 

2016-2017 0 0 1 0 1 

 

-Gradinita cu Program Normal Lungesti 

Anul scolar Numar grupe Total 

mica mijlocie mare pregatitoare 

2013-2014 0 0 1 0 1 

2014-2015 0 0 1 0 1 

2015-2016 0 1 0 0 1 

2016-2017 0 1 0 0 1 

 

 

 



 

 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Numar clase Total 

Pregatitoare I II III IV 

2013-2014 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2014-2015 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2015-2016 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2016-2017 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

*regim simultan 

 

-Scoala  Bursucani 

Anul scolar Numar clase Total 

Pregatitoare I II III IV 

2013-2014 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2014-2015 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2015-2016 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2016-2017 0,5 0,50 0,25 0 0 1* 

              *regim simultan 

 

 

- Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus” Lungesti 

Anul 

scolar 

Numar clase Total 

Pregatitoare I II III IV 

2013-2014 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2014-2015 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2015-2016 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

2016-2017 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 2* 

*regim simultan 

 

GIMNAZIAL 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Numar clase Total 

V VI VII VIII 

2013-2014 1 1 1 1 4 

2014-2015 1 1 1 1 4 

2015-2016 1 0,50 1 0,50 3* 

2016-2017 0,50 1 0,50 1 3* 

*regim simultan 

 

 



 

    

 

  -Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Numar clase Total 

V VI VII VIII 

2013-2014 1 1 1 1 4 

2014-2015 1 1 1 1 4 

2015-2016 0,50 1 1 0,50 3* 

2016-2017 0,50 0,50 1 1 3* 

*regim simultan 

 

Analiza variatiei de copii/elevi pe nivele de invatamant 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Nivelul de invatamant Total 

Prescolar Primar Gimnazial 

2013-2014 16 41 53 110 

2014-2015 16 39 50 105 

2015-2016 15 32 58 105 

2016-2017 16 31 55 102 

 

-Scoala Bursucani 

Anul scolar Nivelul de invatamant Total 

Prescolar Primar Gimnazial 

2013-2014 18 24 - 42 

2014-2015 17 29 - 46 

2015-2016 17 24 - 41 

2016-2017 18 22 - 40 

 

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Nivelul de invatamant Total 

Prescolar Primar Gimnazial 

2013-2014 16 33 67 116 

2014-2015 20 36 71 127 

2015-2016 17 31 61 109 

2016-2017 16 36 49 101 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

Populatia scolara a clasei a VIII-a 

 

Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca” Balabanesti 

Anul scolar Numar de elevi 

2013-2014 13 

2014-2015 14 

2015-2016 10 

2016-2017 14 

 

 

Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Numar de elevi 

2013-2014 13 

2014-2015 22 

2015-2016 16 

2016-2017 14 

 

Distributia populatiei scolare pe varsta si an scolar 

 

PRESCOLAR 

-Gradinita Balabanesti 

Anul scolar Varsta 

3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 

2013-2014 1 6 9 0 

2014-2015 3 5 6 2 

2015-2016 3 5 7  

2016-2017 0 4 8 4 

 

-Gradinita Bursucani 

Anul scolar Varsta 

3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 

2013-2014 3 3 10 2 

2014-2015 5 9 3 0 

2015-2016 6 7 4 0 

2016-2017 2 10 5 1 

 

-Gradinita Lungesti 

Anul scolar Varsta 

3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 

2013-2014 0 3 6 7 



2014-2015 4 9 5 2 

2015-2016 1 5 6 5 

2016-2017 0 6 9 1 

 

PRIMAR 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Varsta 

6 ani 7 ani 8 ani 9 ani >9 ani 

2013-2014 9 6 7 10 9 

2014-2015 6 8 6 8 11 

2015-2016 3 7 8 9 5 

2016-2017 3 5 6 8 9 

 

 

 

 

 

-Scoala Bursucani 

Anul scolar Varsta 

6 ani 7 ani 8 ani 9 ani >9 ani 

2013-2014 3 7 3 9 2 

2014-2015 9 2 7 3 8 

2015-2016 4 11 4 3 2 

2016-2017 2 3 10 4 3 

         

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Varsta 

6 ani 7 ani 8 ani 9 ani >9 ani 

2013-2014 4 7 8 5 9 

2014-2015 7 7 8 4 10 

2015-2016 5 7 7 8 4 

2016-2017 4 10 7 7 8 

 

GIMNAZIAL 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Varsta 

9 ani 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani  14 ani  > 14 ani 

2013-2014 0 3 14 11 12 10 3 

2014-2015 0 0 13 14 10 12 1 

2015-2016 0 4 17 13 14 9 1 

2016-2017 0 10 17 13 12 2 1 

 



 

 

 

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

 

Anul scolar Varsta 

9 ani 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani  14 ani  > 14 ani 

2013-2014 0 4 14 12 24 11 2 

2014-2015 0 0 17 15 15 22 2 

2015-2016 0 5 12 17 15 14 1 

2016-2017 0 0 9 11 18 11 0 

 

 

 

Mobilitatea elevilor 

 

PRIMAR 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Mobilitate Anul scolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Plecat in judet 4 0 2 1 

Venit din judet 1 2 2 8 

Plecat in alt judet 0 0 0 0 

Venit din alt judet 0 0 0 2 

Plecat in strainatate 0 0 0 0 

Venit din strainatate 0 0 0 0 

 

-Scoala Bursucani 

Mobilitate Anul scolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Plecat in judet 0 0 1 5 

Venit din judet 0 0 0 0 

Plecat in alt judet 3 0 0 0 

Venit din alt judet 0 0 0 0 

Plecat in strainatate 0 0 0 0 

Venit din strainatate 0 0 0 0 

 

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Mobilitate Anul scolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Plecat in judet 1 1 0 1 

Venit din judet 2 2 0 1 

Plecat in alt judet 0 0 0 0 



Venit din alt judet 0 0 0 0 

Plecat in strainatate 0 0 0 0 

Venit din strainatate 0 0 0 0 

 

 

GIMNAZIAL 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Mobilitate Anul scolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Plecat in judet 0 0 0 1 

Venit din judet 0 0 0 0 

Plecat in alt judet 0 0 0 2 

Venit din alt judet 0 0 0 0 

Plecat in strainatate 1 0 0 0 

Venit din strainatate 0 0 0 0 

 

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Mobilitate Anul scolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Plecat in judet 0 1 0 0 

Venit din judet 0 0 0 0 

Plecat in alt judet 1 0 0 3 

Venit din alt judet 0 0 0 6 

Plecat in strainatate 0 0 0 0 

Venit din strainatate 0 0 0 0 

 

 

Absenteism inregistrat la finele anului 

 

 

PRIMAR 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Numar total 

de elevi 

inscrisi 

Numar total de 

absente 

inregistrate 

Numar total de 

absente 

motivate 

Ponderea de 

absente/numar 

de elevi inscrisi 

2013-2014 41 14 0 0,34 

2014-2015 39 0 0 0 

2015-2016 32 0 0 0 

2016-2017 39 0 0 0 

 

 



 

 

 

-Scoala Bursucani 

Anul scolar Numar total 

de elevi 

inscrisi 

Numar total de 

absente 

inregistrate 

Numar total de 

absente 

motivate 

Ponderea de 

absente/numar 

de elevi inscrisi 

2013-2014 24 0 0 0 

2014-2015 29 0 0 0 

2015-2016 24 0 0 0 

2016-2017 15 0 0 0 

 

 

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Numar total 

de elevi 

inscrisi 

Numar total de 

absente 

inregistrate 

Numar total de 

absente 

motivate 

Ponderea de 

absente/numar 

de elevi inscrisi 

2013-2014 33 0 0 0 

2014-2015 36 193 7 5,36 

2015-2016 31 15 0 0,48 

2016-2017 36 0 0 0 

 

 

 

GIMNAZIAL 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Numar total 

de elevi 

inscrisi 

Numar total de 

absente 

inregistrate 

Numar total de 

absente 

motivate 

Ponderea de 

absente/numar 

de elevi inscrisi 

2013-2014 53 1076 184 20,30 

2014-2015 50 1664 144 33,28 

2015-2016 58 2065 42 35,60 

2016-2017 52 1678 108 32,26 

 

 

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Numar total 

de elevi 

inscrisi 

Numar total de 

absente 

inregistrate 

Numar total de 

absente 

motivate 

Ponderea de 

absente/numar 

de elevi inscrisi 

2013-2014 67 456 25 6,80 

2014-2015 71 526 73 7,40 

2015-2016 61 277 68 4,54 



2016-2017 51 236 45 4,62 

 

 

Rata abandonului scolar 

                Abandonul scolar se mentine la 2%, dar pericolul de crestere a acestuia se cauzează 

neglijentei parintilor, influentei anturajului si uneori chiar a atitudinii neprofesioniste a unor 

cadre didactice. 

 

 

Analiza statistica a Examenelor Nationale 

 

 

 Anul scolar 2013-2014: Evaluare Nationala – examen organizat pe baza Ordinului  

MECTS 4801/2010 

 

 

 Anul scolar 2014-2015: Evaluare Nationala –examen organizat pe baza Ordinului  

MECTS 4801/2010 

Unitatea 

scolara 

Număr de 

elevi 

prezenți 

Disciplina*** 

Limba și literatura română Matematică 

Note 

obținute sub 

5 

Note 

obținute 

peste 5 

% promovabilitate 

Note 

obținute sub 

5 

Note 

obținute 

peste 5 

% 

promovabilitate 

Balabanesti 13 4 9 69,23% 10 3 23,76% 

Lungesti 21 2 19 90,47% 11 10 47,61% 

 Anul scolar 2015-2016: Evaluare Nationala –examen organizat pe baza Ordinului  

MECTS 4801/2010 

Unitatea 

scolara 

Număr de 

elevi 

prezenți 

Disciplina*** 

Limba și literatura română Matematică 

Note obținute 

sub 5 

Note obținute 

peste 5 
% promovabilitate 

Note 

obținute sub 

5 

Note 

obținute 

peste 5 

% 

promovabilitate 

Balabanesti 8 0 8 100% 4 4 50% 

Lungesti 15 4 11 73,33% 10 5 33,33% 

 

 

 

 

 

 

Unitatea 

scolara 

Număr de 

elevi 

prezenți 

Disciplina*** 

Limba și literatura română Matematică 

Note 

obținute sub 

5 

Note 

obținute 

peste 5 

% promovabilitate 

Note 

obținute sub 

5 

Note 

obținute 

peste 5 

% promovabilitate 

Balabanesti 11 5 6 59,09% 10 1 9,09% 

Lungesti 11 4 7 63,63% 10 1 9,09% 



 Anul scolar 2016-2017:Evaluare Nationala –examen organizat pe baza Ordinului 

MECTS 4801/2010 

Unitatea 

scolara 

Număr de 

elevi 

prezenți 

Disciplina*** 

Limba și literatura română Matematică 

Note obținute 

sub 5 

Note obținute 

peste 5 
% promovabilitate 

Note 

obținute sub 

5 

Note 

obținute 

peste 5 

% 

promovabilitate 

Balabanesti 9 1 8 88,88% 7 2 22,22% 

Lungesti 14 10 4 28,57% 11 3 21,42% 

 

 

Rezultate scolare: promovati, repetenti la finele anului scolar 

 

PRIMAR 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul scolar Numar elevi ramasi 

la sf.anului scolar 

anului scolar 

Numar elevi 

promovati 

Numar elevi 

repetenti 

2013-2014 38 38 0 

2014-2015 41 41 0 

2015-2016 32 32 0 

2016-2017 39 39 0 

 

-Scoala Bursucani 

Anul scolar Numar elevi ramasi 

la sf.anului scolar 

anului scolar 

Numar elevi 

promovati 

Numar elevi 

repetenti 

2013-2014 21 21 0 

2014-2015 29 28 1 

2015-2016 23 22 1 

2016-2017 15 15 0 

 

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Numar elevi ramasi 

la sf.anului scolar 

anului scolar 

Numar elevi 

promovati 

Numar elevi 

repetenti 

2013-2014 34 34 0 

2014-2015 37 37 0 

2015-2016 31 31 0 

2016-2017 36 36 0 

 

 

GIMNAZIAL 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 



Anul scolar Numar elevi ramasi 

la sf.anului scolar 

anului scolar 

Numar elevi 

promovati 

Numar elevi 

repetenti 

2013-2014 51 51 0 

2014-2015 50 45 5 

2015-2016 58 55 3 

2016-2017 51 47 4 

 

 

-Scoala Gimnaziala „D.I.Ghimus”Lungesti 

Anul scolar Numar elevi ramasi 

la sf.anului scolar 

anului scolar 

Numar elevi 

promovati 

Numar elevi 

repetenti 

2013-2014 65 65 0 

2014-2015 70 69 1 

2015-2016 61 61 0 

2016-2017 51 51 0 

 

 

 

 

Lista solicitantilor eligibili Legea nr.269/2004,pentru acordarea unui ajutor financiar in 

vederea stimularii achizitionarii de calculatoare 

 

Anul Unitatea scolara 

Balabanesti Bursucani Lungesti 

Nr.cereri 

depuse 

Nr.beneficiari Nr.cereri 

depuse 

Nr.beneficiari Nr.cereri 

depuse 

Nr.beneficiari 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 2 2 1 1 

2016 0 0 1 1 0 0 

2017 0 0 1 1 0 0 

 

 

 

 

 

Analiza statistica la admitere in Licee/Scoli de Arte si Meserii 

 

Anul scolar Unitatea scolara 

Balabanesti Lungesti 

Liceu Scoala de Arte si 

Meserii 

Liceu Scoala de Arte si 

Meserii 

2013-2014 11  11  



2014-2015 8 5 13 8 

2015-2016 5 3 8 5 

2016-2017 9  14  

 

  

 

 

 

 Personalul didactic 

 

-Scoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca”Balabanesti 

Anul 

scolar 

Cadre didactice titulare Cadre didactice suplinitoare calificate Cadre 

did. 

nec 
Grade didactice Grade didactice 

I II Def Deb I II Def Deb  

2013-2014 1 2 6 - 1 3 4 7  

2014-2015 1 2 4 1 2 - 7 7  

2015-2016 1 4 6 - 1 - 7 4  

2016-2017 3 4 2 1 - 3 2 4 1 

 

 Personal didactic auxiliar 
Este format dintr-un secretar/bibliotecar şi un contabil . 

 

 Personal nedidactic 
Activitatea de administraţie este asigurată de 4 îngrijitori, un muncitor de întreţinere (care 

asigură şi paza), 1 sofer şi 1 fochist. 

 

 Resurse materiale 
Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în toate unităţile noastre şcolare 

în localuri corespunzătoare după cum urmează: 

Şcoala Gimnaziala „Gheorghe si Maria Tasca” Bălăbăneşti  a fost reabilitată în anul 

2003 şi are un numar de 3 săli de clasă ,1 laborator AeL, 1 sală de bibliotecă, 1 sală pentru 

arhivă, un birou de secretariat şi o cancelarie în Corpul A. În corpul B, unde îşi desfăşoară 

activitatea şi grădiniţa, există un numar de 3 săli de clasă şi 1 sală pentru grădiniţă. 

 Şcoala este prevăzută cu apă curentă ( de la reteaua localităţii),  încălzire cu sobe de 

teracotă, iluminat natural şi artificial. 

 Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-învăţare se 

desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic, a 10 de calculatoare, 2 copiatoare, 

videoproiector cu ecran, flip chart, 4 imprimante. În vara anului 2011, la corpul B au fost  

efectuate reparaţii curente, care au constat în parchetarea a două săli de clasă şi în 

consolidarea pereţilor.  

 Scoala Bursucani  are local corespunzător reabilitat în anul 2007 şi are un număr de 4 

săli de clasă (dintre care o sală este folosită de grupa de grădiniţă), 1 laborator AeL , baie cu 

chiuvete, cancelarie. 



 Şcoala este prevăzută cu apă curentă( fântână cu hidrofor),  încălzire cu sobe de teracotă, 

iluminat natural şi artificial. 

 Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-învăţare se 

desfăşoară prin folosirea materialului didactic din dotare, a 5 de calculatoare, 1 copiator. 

        Şcoala Gimnazială „D. I. Ghimus” Lungeşti are şi ea local corespunzător la care 

lucrările de reparaţie curentă au fost finalizate în toamna anului 2008, are un număr de 5 săli 

de clasă, 1 sală Ael, cancelarie, cabinet, bibliotecă.  

     Şcoala este prevăzută cu apă curentă (fântână cu hidrofor),  încălzire –centrala termic 

(dar au rămas şi sobele de teracotă), iluminat natural şi artificial. 

 Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-învăţare se 

desfăşoară prin folosirea materialului didactic din dotare, a 15 de calculatoare, 1 copiator, 

videoproiector cu ecran, flip chart. 

 Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Ministerul Educaţiei şi Consiliul Local al Comunei  

Bălăbăneşti. 

 

 

b) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

 

 Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire  medie. 

 Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în activitatea 

didactică 60%. 

 Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 

 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, 

cadre didactice, părinţi, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, 

dar şi cu instituţiile locale (Primărie, Biserică, Dispensar comunal, Poliţie) şi judeţene (ISJ). 

 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru caracterizată 

prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 
 Ne dorim ca trăsăturile dominante în şcoala noastră sa fie cooperarea, munca în 

echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de 

exprimare. Climatul organizaţiei şcolare vrem să fie deschis, stimulativ, caracterizat prin 

dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice să fie deschise,  colegiale,   de respect şi de 

sprijinreciproc. 

 Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor 

interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară 

sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi 

a personalului nedidactic. 

 În ceea ce priveşte climatul organizaţional, putem afirma că este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc. Directorul şcolii colaborează eficient cu membrii colectivului, ţine seama de 

sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea 

şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita 

cadrelor didactice. 

 Deviza școlii este definită de interdependența dintre : 

PROFESIONALISM–IMPLICARE - SERIOZITATE - CALITATEŞI EFICIENŢĂ - 

COOPERARE ŞI RESPECT RECIPROC. 

 

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt: 

 - Perfecţionare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru 

dezvoltarea copetenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale 

şi instrumente de lucru.  

- Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea 

calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi  

implicând toţi actoriieducaţionali.  

- Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe 

seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative 

şiconsultative.  

- Cooperare şi respect: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin 

colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi 

naţional cu atribuţii în domeniuleducaţiei 



 

 

 

 

 

 

4.DIAGNOZA ȘCOLII GIMNAZIALE "GHEORGHE ȘI 

MARA TAȘCĂ" 
4.1. Analiza P.E.S.T.E.  

 

DOMENII CONTEXT LOCAL 

POLITIC - Procesul de învăţământ din  Scoala Gimnazială Gh. și M.Tașcă  se 

bazează pe legislaţia generală şi specifică sistemului de învăţământ 

preuniversitar, pe toate ordinele şi notificările emise de către MEN sau ISJ 

Galați, pe actele normative în domeniu. 

 - Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

 - Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliullocal 

ECONOMIC - Reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi din zonă 

influenţează bugetele familiilor, ceea ce are consecinţe negative si asupra 

copiilor care, uneori, nu îşi pot continua studiile. 

- La nivel local, politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se 

sursele financiare necesare asigurării în condiţii decente pentru 

desfăşurarea procesului instructive-educativ. 

-Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii 

pentru unitatea noastră este scăzut şi implică demersuri greoaie din partea 

scolii, concretizate de multe ori în activităţi puţin profitabile 

 - În unitatea noastră şcolară există suficienţi elevi cu o situaţie materială 

mai modestă proveniţi din familii defavorizate, acest lucru având relevanţă 

asupra interesului acestor elevi pentru scoală. 

 

SOCIAL - Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală. 

- Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame sunt 

casnice. 

- În şcoală există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri 

comportamentale. În zona şcolii delincvenţa juvenilă este practic 

inexistentă; există puţine riscuri din exterior datorită Poliţiei care acordă 

sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi prevenire a acesteia;  

- In zonă există locuri în care copiii se întâlnesc, socializează, desfăşoară 

activităţi educative și recreative. 

TEHNOLOGIC - Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai 

mulţi furnizori 

-Toate familiile elevilor au acces la televiziune prin cablu, dar nu toţi 

copiii au calculatoare personale conectate la internet, echipamente audio-

video şi telefoane mobile. 

- Există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică; Conectarea 

scolii la internet facilitează comunicarea şi transmiterea informaţiilor, dar 

baza materială în ce priveşte calculatoarele, imprimantele este precară şi 



necesită îmbunătăţire 

ECOLOGIC -Școala este situată intr-o zona fară unități industriale poluante și fără 

trafic auto intens. 

-Cadrul natural din jurul școlii asigură un peisaj frumos, elevii fiind 

educați în spiritul păstrării curățeniei. 

 

4.1. Analiza SWOT  

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) 

S.W.O.T., analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere: 

 a) Oferta curriculară 

 b) Resursa umană  

 c) Resursa materială şi financiară  

d) Relaţii cu comunitatea şi activitatea educativă 

 

ANALIZA SWOT 

- OFERTA CURRICULARA -  

 

 

PUNCTE TARI 

Şcoala dispune de documente curriculare 

oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, 

metodologii de aplicare a programelor, 

ghiduri şi standarde de evaluare. 

Curriculum la decizia şcolii diversificat 

ţine cont  de dorinţele elevilor, baza 

materială şi încadrare ; 

Preocupari în direcţia predării 

cunoştinţelor prin introducerea softurilor 

educaţionale; 

     Surse informaţionale bogate : manuale ,  

         auxiliare didactice, paraşcolare,  

       bibliotecă, internet. 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

Achiziţionarea materialului prin efortul 

financiar propriu al cadrelor didactice;  

Lipsa resurselor necesare pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor 

opţionale.  

Lipsa dotării şcolii cu  săli de sport şi un 

teren de sport la Şcoala Bălăbăneşti. 

Lipsa substanţelor chimice, a ustensilelor 

de laborator necesare desfăşurării optime a 

orelor de chimie, fizică, biologie. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

     Majoritatea părinţilor colaborează cu 

cadrele didactice în vederea procurării de 

auxiliare. 

    Oferta mare de auxiliare didactice permite 

o selecţie riguroasă în vederea achiziţionării. 

   Creşterea exigenţei părinţilor faţă de 

 

AMENINŢĂRI 

 

Instabilitatea legislativă a curriculumului în 

sistemul de învăţământ. 

   Existenta pe piaţa de carte a unor 

auxiliare didactice lipsite de valoare, care pot 

fi luate drept modele de cadrele didactice 

lipsite de experienţă. 

  Nu toţi elevii au posibilitatea să-ţi procure 

auxiliare şcolare. 



serviciile pe care le oferă şcoala, 

disponibilitatea acestora la colaborare. 

    Internetul ca modalitate de selectare a  

conţinuturilor, oferta curriculară îmbogăţindu-

se în acest sens. 

 

  Starea fizică precară a manualelor la unele 

obiecte. 

 

 

- OFERTA RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE - 

 

 

PUNCTE TARI 

 

Spaţiu propriu pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

Dotarea cu materiale didactice este 

corespunzătoare unei bune desfăşurări a 

activităţilor, cu perspective de îmbunătăţire. 

Există o sursă de conectare la internet, la 

care au acces toate cadrele didactice . 

Încadrarea în normele de igienă şi P.S.I 

corespunzătoare. 

Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare. 

Baza materială bună în continuă 

modernizare. 

Şcoala dispune de o bază didactică bună, 

înnoită permanent prin eforturi proprii, de 

manuale, auxiliare didactice; 

 Menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice. 

 

PUNCTE SLABE 

 

Lipsa unei evidenţe şi a unui control în 

vederea recuperării pagubelor realizate de 

către elevi. 

Unele cadre didactice nu îşi asumă 

responsabilitatea gestionării şi întreţinerii 

bunurilor din sala de clasă. 

Lipsa unui proiect cu finanţare externă. 

Utilizarea incorectă a utilităţilor de către 

elevi. 

Realizarea de venituri extrabugetare din  

diverse activitati; sponsorizări. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

Descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare mai 

eficientă a fondurilor; 

Alocarea de catre Primarie a fondurilor 

financiare necesare în vederea asigurării 

de condiţii materiale decente. 

 Programe naţionale de dotări cu material 

didactic pentru laboratoare AeL şi cu carte 

şcolară pentru biblotecă. 

Posibilitatea accesării de fonduri  

europene de către personalul didactic, prin 

 

AMENINŢĂRI 

 

Instabilitate economică, politică şi 

legislativă. 

Rata inflaţiei poate determina neîncadrarea 

lucrărilor în sumele alocate. 

 Puţine posibilităţi de sponsorizare.   

Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice duce la uzura morală a 

echipamentelor existente 

Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de 

nevoile şcolii. 



proiecte cu finanţare externă. 

 

 

 

 

 

 

- OFERTA RESURSELOR UMANE - 

 

 

PUNCTE TARI 

 

Cadre didactice competente cu experienţă 

şi bine pregătite din punct de vedere 

profesional. 

Interesul cadrelor didactice faţă de 

formele de perfecţionare continuă; 

Crearea unui sistem evaluativ obiectiv, 

constructiv, care să încurajeze performanţa 

didactică. 

Personal didactic titular calificat, 

majoritatea cu grade didactice. 

Personal didactic auxiliar bine pregatit la 

toate compartimentele. 

Personal nedidactic constiincios si 

disciplinat. 

Cadrele didactice au abilităţi în domeniul 

IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor 

asistată pe calculator. 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Cadre didactice cu norma didactică la 

mai multe şcoli;  

 Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, 

care sunt lăsaţi în grija bunicilor sau altor 

rude care nu au un control eficient asupra 

lor. 

  Elevi care revin din străinătate şi se 

acomodează mai greu deoarece au lipsuri în 

cunoştinţe. 

Slaba motivare cauzată salarizarii; 

Valorificarea insuficientă a datelor 

obţinute în urma monitorizării şi 

controlului activităţii didactice. 

 

 

 



OPORTUNITĂŢI 

 

Interesul cadrelor didactice pentru 

perfecţionare, promovare şi formare 

continuă prin Centrul Naţional de Formare a 

Personalului din Învăţământul 

Preuniversitar. 

Perfecţionarea la nivel superior prin 

cursuri universitare de licenţă, masterat. 

Derularea de proiecte educaţionale zonale 

şi de parteneriate cu alte şcoli. 

Număr mare de solicitări de înscriere în 

clasele din ciclul primar, dar mai ales din 

cel gimnazial din satele învecinate 

(Docăneasa, jud.Vaslui). 

 Alocarea unei sume importante de la 

bugetul de stat pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice. 

AMENINŢĂRI 

 

Costul, uneori ridicat, al unor cursuri de 

formare duce la renunţarea unor cadre 

didactice de a mai participa. 

Fluctuaţia personalului didactic 

suplinitor. 

Scăderea numărului de copii din 

comuna creaza probleme de încadrare cu 

personalul didactic. 

Lipsa de timp a părinţilor conduce la o 

slabă implicare a familiei în viaţa şcolii. 

O depreciere a statutului profesorului în 

societate (plecând de la nivelul guvernării 

şi încurajată de mass-media), ceea ce 

determină dificultăţi în impunerea cadrului 

didactic, ca principal factor al educaţiei, în 

faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

 

 

- OFERTA RELAŢIILOR CU COMUNITATEA ȘI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

 

 

PUNCTE TARI 

 

O bună implicare a elevilor în 

activităţile extraşcolare şi extracurriculare 

la nivel de şcoală (excursii, serbări)  

 Rezultate bune la concursurile artistice 

şi sportive 

Întâlniri periodice cu Conitetul 

Reprezentativ al Părinţilor. 

Buna colaborare între director şi 

coordonatorul de programe educative şi 

extraşcolare. 

Relaţii bune, întemeiate pe 

conştientizarea rolului şi locului şcolii în 

comunitatea locală, cu reprezentanţii 

Consiliului  local şi ai Primăriei;  

 Colaborarea cu Primaria, Politia 

Comunala, Biserica. 

 

PUNCTE SLABE 

 

Slaba pregătire a cadrelor didactice în 

accesarea proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă; 

Inconsecvenţa în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate. 

Dezinteresul firmelor din zonă în 

susţinerea financiară şi nu numai, a şcolii. 

Slaba legăură cu firme private şi ONG-

uri. 

Număr mic de activităţi educative şi 

extracurriculare la nivelul claselor pentru 

dezvoltarea reală a sensibilităţii  elevilor, 

formarea de deprinderi şi comportamente 

pentru integrarea în viaţa socială. 

 



 Consilul elevilor activ şi implicat în 

problematica şcolii şi comunităţii. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

factori instituţionali de a veni în sprijinul 

şcolii (Primăria, Poliţia, Biserica, diferite 

instituţiile culturale) prin desfăşurarea unor 

activităţi în comun. 

Realizarea unei reviste a şcolii prin care 

să consolidăm legăturile cu comunitatea. 

Paletă largă de oferte pentru proiectele de 

parteneriat. 

Asistenţă de specialitate în realizarea de 

proiecte de parteneriat. 

Deschiderea spre colaborare a instituţiilor 

şi organizaţiilor din comunitatea locală. 

 

 

AMENINŢĂRI 

 

Neimplicarera firmelor în sponsorizarea 

şcolii cu ocazia diferitelor activităţi. 

Timpul limitat al părinţilor, care poate 

conduce la slaba implicare a acestora în 

viaţa şi activităţile copiilor. 

Perceperea eronată de către o parte a 

comunităţii a problematicii  vaste din 

activitatea şcolii. 

 

 

5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

ORGANIZAŢIEI 

 

        5.1. Misiune şi viziune 
  

  VIZIUNE 

 

Ne dorim o şcoală care să asigure un climat favorabil de viaţă şi instruire, pentru a 

pregăti copiii să se autoeduce în aceste timpuri aflate într-o permanentă schimbare, să aibă 

capacitatea de a gândi critic şi de a-şi exprima opţiuni, de a găsi şi rezolva probleme, de a fi 

creativi, imaginativi şi inventivi, de a fi preocupaţi de comunitate, ţară, mediul înconjurător şi 

de a dori permanent să înveţe. O şcoală modernă, puternic ancorată în viaţa comunităţii, prin 

oferta educaţională actuală şi diversificată, bazată pe valori şi principii europene, prin dialogul 

deschis cu toţi partenerii implicaţi în actul educaţional, prin calitate şi performanţă în spaţiul 

local şi naţional.  

Ne dorim o şcoală care să formeze în primul rând OAMENI. 

 

 

             MISIUNE  

 



 Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi 

exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a 

deschide calea valorilor autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii 

ştiinţifice şi culturale a şcolii. 

 Demersul nostru educational, alaturi de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea 

liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi 

creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio - culturală şi profesională 

deplină, într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue. 

 Şcoala “Gheorghe și Maria Tașcă” Bălăbăneşti este o şcoală centrată pe promovarea 

valorilor şi a principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi 

extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe 

performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei 

individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi 

egalitatea de şanse prin educaţie. 

Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie 

orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, 

integritatea şi responsabilitatea. Aspiraţia spre calitate, modernitate, eficienţă, stimularea 

învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală sunt câteva dintre atributele care ne 

definesc în peisajul educaţional gălățean. 

 

 

        5.2. Ţinte strategice 

 
Ţintele strategice au fost stabilite deoarece din ANALIZA SWOT reiese că organizaţia 

are suficiente puncte tari şi oportunităţi pentru a putea reduce punctele slabe şi ameninţările.  

Din analiza efectuată, se poate desprinde modul de elaborare a strategiei pe următorii 4 

ani şcolari, strategie care exploatează oportunităţile şi se bazează pe punctele tari. În oferta 

educaţională a şcolii vor fi valorificate achiziţiile de pînă acum şi se va aprofunda cercetarea 

şi eliminarea cauzelor care duc la rezultate slabe. Dezvoltarea şi perfecţionarea 

managementului educaţional se vor baza pe calitatea organizaţiei şi pe relaţia cu partenerii 

educaţionali, sociali, economici şi ierarhici. 

În domeniul resurselor umane, cadrele didactice vor dobândi noi competenţe pe care le 

vor aplica în demersul didactic. Se vor aplica strategii care vor determina acţiuni didactice ce 

vor viza dezvoltarea fizică, psihică şi intelectuală a tuturor elevilor, ţinând cont de 

particularităţile de vârstă. 

 În domeniul resurselor materiale şi financiare, strategiile se vor baza pe existenţa 

punctelor tari şi a oportunităţilor date de factorii politico-legali, dar şi pe activităţile 

desfăşurate în anii anteriori. 

 În domeniul comunitar, se va acţiona pe dezvoltarea parteneriatelor  locale în vederea 

atragerii unor surse extrabugetare. 

Organizaţia şcolii Bălăbăneşti este interesată în mod conştient de îmbunătăţirea vieţii 

şcolare şi de asigurarea unei educaţii de calitate orientate spre rezultate, iar factorii care au 

capacitatea de a susţine proiectul de dezvoltare instituţională sunt: Primăria, I.S.J., părinţii, 

agenţii economici, elevii care au şi rol de beneficiari. 



Realizarea unei astfel de strategii va duce la îndeplinirea cu succes a misiunii 

organizaţiei. 

Ţintele strategice din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. reprezintă intenţiile 

majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va 

îndeplinii misiunea şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă 

domeniile pe care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească. 

 

Ţinta 1 -  Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea 

dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor 

acestora. 

 

Ţinta 2 - Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar 

derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

 

Ţinta3  - Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate. 

 

Ţinta 4 -  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari. 

 

Ţinta 5 - Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi europene. 

 

         5.3. Opţiuni strategice  
 

Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse 

vor fi realizate prin mai multe căi, după cum urmează: 

 

ŢINTA 1 - Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea 

dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor 

acestora ; 

Motivarea alegerii ţintei: 

-  Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru 

împlinirea și dezvoltarea personală;  

- Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale 

pentru a fi pregatit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui 

elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii; 

            -  Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, 

tehnica informațională, metodele activ-participative;  

            -  Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calității 

educaţiei. 

 

           Resurse strategice: 

           - Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;  



           -  Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de 

învățământ și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educationale), materiale didactice 

specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

            - Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site 

ISJ Gl, legislație actualizată;  

            - Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, 

metodiști, formatori, mentori;  

       - Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea  proiectelor 

din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în 

PDI;  

 

            Opţiuni strategice: 

O.1.Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev; 

O.2.Monitorizarea activităţii cadrelor didactice;  

O.3.Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii;  

O.4.Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice; 

O.5.Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale; 

O.6. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la 

concursurile şcolare. 

 

 Rezultate aşteptate: 

- Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu 

documentele de  politică educaţională;  

- Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, 

procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului;  

- Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu; 

-  Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare 

învățare măsurat prin creşterea numărului de elevi;  

- Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale.  

 

ŢINTA 2 Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării 

optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

- Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru 

împlinirea și dezvoltarea personală;  

- Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi 

activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea 

comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor;   

- Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta 

personalităţi armonioase, autonome şi creative;  



- Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai 

eficient de către cadrele didactice; 

- Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii 

implicaţi în actul instructiv-educativ; 

 

  Resurse strategice: 

-  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;  

-  Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 

programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri 

de probleme, indrumatoare, softuri educationale), materiale didactice specifice disciplinelor 

de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

-  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ 

Gl, legislație actualizată;  

-  Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, 

formatori, mentori;  

-  Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea  proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;  

- Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ Gl,  Primarie, Consiliu local.  

 

 

 

 

Opţiuni strategice: 

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea 

drepturilor copilului;  

O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionalede consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi 

părinţi; 

 O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă juvenilă;  

O.4.  Extinderea reţelei de supraveghere video a locurilor cu potenţial de risc. 

 

Rezultate aşteptate: 

- Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi 

orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi 

siguranţă;  

- Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul 

elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare;  

-  Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în licee;  

-  Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de 

condiţiile de siguranţă din şcoală măsurat prin creşterea numărului de copii;  

- Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit.  

 

ŢINTA 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate  

 

Motivarea alegerii ţintei: 



-  Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru 

împlinirea și dezvoltarea personală;  

-  Misiunea școlii are în vedere dezvoltarea bazei materiale a şcolii;  

-  Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane și materiale, tehnica 

informațională;  

- Activitatea școlii trebuie îmbunătățită prin folosirea eficientă a bazei materiale.  

 

 Resurse strategice: 

- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;  

-Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; 

materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ Gl, 

legislație actualizată;  

- Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, 

formatori, mentori;  

- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea  proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite înPDI; 

 -  Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ Gl,  Primarie, Consiliu local.  

 

 

 

Opţiuni strategice: 

O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul Uniunii 

Europene; 

 O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu aparatură I.T. în pas cu 

dezvotarea tehnologică prin programe MEN şi proiecte; 

 O.3. Asigurarea de dotări specifice procesului didactic; 

 

Rezultate aşteptate: 

-  Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale a şcolii;  

-  Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, 

procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului;  

-  Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare -

învățare măsurat prin creşterea numărului de elevi;  

 

ŢINTA 4   Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor şial adecvării la nevoile exprimate debeneficiari 

 

 Motivarea alegerii ţintei:  

-  Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind 

corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele 

ale unităţii şcolare;  



- Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului 

de cadre didactice, orientat sprevperformanţă;  

- Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi 

colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şiextraşcolare;  

- Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;  

- Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, 

indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură;  

-Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale. 

 

Resurse strategice: 

- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;  

- Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele 

comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

-Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ Gl, 

legislație actualizată;  

-Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, 

formatori, mentori;  

- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea  proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite înPDI; 

 - Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ Gl, Primarie, Consiliu local.  

 

 

Opţiuni strategice: 

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care 

să vizeze proceduri de asigurarea calităţii în educaţie; 

 O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri;  

O.3. Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;  

O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile 

de competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în echipă;  

O.5. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate);  

O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale;  

 

Rezultate aşteptate: 

- Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii 

desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;  

- Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi 

mai bune printr-un management de calitate;  

- O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;  

- O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;  

- Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi 

al activitǎţilor educative, el creează coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic 

problemele grupului; 

 



ŢINTA 5  Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi europene 

 

 Motivarea alegerii ţintei: 

- Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin 

participare la proiecte naţionale şi europene.  

- Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi 

îndeplini misiunea.  

- Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de 

proiecte.  

- CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelorErasmus+.  

- Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene.  

 

Resurse strategice: 

- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;  

- Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, 

granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi 

consumabile;  

- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ Gl, 

site ERASMUS+,  legislație actualizată; 

 

 

        7. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

  
Pentru implementarea cu succes a planului strategic propunem următoarele:  

-  Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revizuite 

cu regularitate (în fiecare an şcolar);  

-  Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a 

fiecărui membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.  

-  Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi 

strategii de motivare).  

- Se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului 

strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de 

Administraţie schimbările intervenite.  

 

 

        8. EVALUAREA STRATEGIEI 
 

 

-Procentul de promovabilitate 

- Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şifinală)  

 -  Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;  



-  Gradul de integrare a absolvenţilor în licee; 

-  Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi 

sportive  

- Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de 

grade didactice  

-  Starea bazei didactico-materiale aşcolii  

- Gradul de implicare în proiecte comunitare  

-  Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii 

 

 

 

 

 

 



6. PLAN OPERAŢIONAL - An Şcolar 2017 – 2018 
Ţinta 1  Asigurarea calităţii proceselor de  predare–învăţare–evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin 

formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora 

OPŢIUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSA-

BIL 

 TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ FINANCIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Monitorizarea 

activităţii didactice din 

şcoală, privind învaţarea 

centrată pe elev 

Proprii  Responsabili 

comisii 

metodice 

C.P. 

Director 

 

Director 

 

 

 

 

An scolar 2017 -

2018 

Analiza periodică a 

progresului şcolar 

        

O.2. Monitorizarea 

activităţii cadrelor didactice 

Bugetare 

Extrabugetare  

 Directori 

Resp. 

formare 

continuă 

C.P. 

Director 

 

Director 

 

 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial  

Inspecții tematice 

Inventarierea inovaţiilor 

didactice eficiente 

O.3. Monitorizare şi 

consiliere privind utilizarea 

softului educaţional în lecţii 

Bugetare   

Extrabugetare 

C.P. 

Resp.form. 

continuă 

Responsabili 

comisii metodice 

Director 

 

 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial  

Demonstrații 

practice de diseminare 

O.4. Susţinerea de lecţii 

demonstrative în cadrul 

Comisiilor metodice, a 

Cercurilor pedagogic 

Proprii  C.P.  

Resp. comisii 

metodice 

Responsabili 

comisii metodice 

Isj Gl 

Director 

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial  

Prin nr. de lecții și calitatea 

acestora 

O.5. Organizarea şi 

coordonarea acţiunilor de 

simulare şi desfăşurare a 

evaluărilor naţionale 

 

Bugetare   

Extrabugetare 

Formatori Responsabili 

comisii metodice 

Director   An scolar 2017 -

2018 

Semestrial 

Analize comparative şi 

diagnostice 



O.6. Valorificarea 

experienţei didactice prin 

participarea la examenele 

naţionale şi la concursurile 

şcolare 

Bugetare   

Extrabugetare 

C.P. Responsabili 

comisii metodice 

Isj Gl 

Director   An scolar 2017 -

2018 

 

Analize periodice a 

nivelului de performanţă 

 

Ţinta 2  Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare 

OPŢIUNI 

STRATEGICE 

RESURSE RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ FINANCIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Iniţierea de 

proiecte educaţionale 

cu instituţiile care 

monitorizează 

respectarea drepturilor 

copilului; 

Bugetare 

Sponsorizări 

C.P. C.R.P.  C.A. 

ISJ GL 

DGPC 

 

Director 

Consilier educativ 

 

An scolar 2017 -

2018 

Participarea 

responsabilului 

diriginţilor la orele de 

dirigenţie 

Creşterea climatului de 

siguranţă aelevilor. 

O.2. Dezvoltarea 

serviciilor educaţionale 

de consiliere şi 

orientare şcolară pentru 

elevi şi părinţi 

 

Bugetare  

Extrabugetare 

 Consilier școlar  C.A. 

ISJ GL 

 

Director 

C.R.P. 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial 

Proiecte comune cadre 

didactice-elevi-părinţi; 

Antrenarea părinţilor în 

activităţile extraşcolare 

O.3. Cunoaşterea 

factorilor de risc şi a 

consecinţelor actelor de 

delincvenţă juvenilă. 

Bugetare   

Extrabugetare 

C.P. Resp. comisii metod 

ISJ GL 

Secţia  Poliţie 

Bălăbănești 

Director 

Consilier școlar 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial 

 Întâlniri ale elevilor cu 

reprezentanţi ai Secţiei 

de Poliţie 

Armonizarea climatului 

de muncă 

O.4. Extinderea reţelei 

de supraveghere video 

alocurilor cu potenţial 

de risc 

 

Bugetare  

Extrabugetare 

Director Director 

Administrator  

Director 

 

An scolar 2017 -

2018 

 

Verificarea periodică a 

situaţiilor problematice 

cu adoptarea de măsuri 

adecvate în timp util 



Ţinta 3 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 

OPŢIUNI 

STRATEGICE 

RESURSE RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

 FINANCIARE UMANE AUTORITARE    

O.1. Asigurarea unui 

ambient confortabil 

pentru elevi încadrul 

şcolii de nivel U.E. 

Extrabugetare 

Sponsorizări 

C.P. C.R.P. 

Reprez. ai 

instituţiilor 

abilitate 

C.A. 

Director 

 

Director 

 

An scolar 2017 -

2018 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

O.2. Dotarea 

corespunzătoare a 

laboratorului de 

informatică cu 

aparatură I.T. în pas 

cu dezvotarea 

tehnologică prin 

programe MECŞ şi 

proiect 

 

Extrabugetare 

Sponsorizări 

 C.R.P. Reprez. ai 

instituţiilor 

abilitate 

C.A. 

Director 

 

Director 

Administrator 

 

An scolar 2017 -

2018 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

O.3. Asigurarea de 

dotărispecifice 

procesului didacti 

Bugetare   

Extrabugetare 

Formatori; Şefi de 

catedre 

C.A. 

Director 

Administrator 

Director 

Administrator 

 

An scolar 2017 -

2018 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

O.4. Diversificarea 

surselor de venituri 

extrabugetare 

Bugetare  

Extrabugetare 

Directori Contabil 

CRP 

Directori 

Administrator 

Contabil 

Director 

Administrator 

Contabil 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial  

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor 

Raport situaţie 

financiară 

 

 

 



Ţinta 4 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şial adecvării la nevoile exprimate 

debeneficiari 

OPŢIUNI 

STRATEGICE 

                                           RESURSE RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ FINANCIARE UMANE AUTORITARE 

O.1.Proiectarea 

activităţilor 

manageriale pe baza 

unei diagnoze reale/ 

ţinte strategice care să 

vizeze proceduri de 

asigurarea calităţii în 

educaţie 

 

Proprii  Responsabili 

comisii metodice 

Director  

CEAC 

CEAC 

Director 

 

Director 

 

An scolar 2017 -

2018 

Analiza periodică a 

progresului şcolar; 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice 

O.2. Consiliere, 

control, monitorizare, 

evaluare, bazate pe 

reguli şi pe proceduri 

 

Proprii  Directori CEAC CEAC 

Director  

Director 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial  

Inspecții tematice 

Inventarierea 

inovaţiilor didactice 

eficiente 

O.3. Realizarea unei 

baze de date cu elevii 

ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate 

 

Proprii Diriginți  

Învățători 

Responsabil 

diriginţi/ învăţători 

Director 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial  

Inventarierea bazei de 

date 

O.4. Delegarea 

responsabilităţilor în 

cadrul echipei 

manageriale avându-

se în vedere criteriile 

de competenţă 

profesională şi 

managerială, precum 

şi principiul lucrului 

Proprii  C.P. 

Resp. comisii 

metodice 

C.A. 

C.P. 

Director 

Director 

 

An scolar 2017 -

2018 

 

Prin rapoartele 

periodice ale 

responsabililor 

comisiilor 



în echipă 

 

O.5. Întâlniri 

periodice cu părinţii 

(şedinţe, consultaţii, 

lectorate 

Proprii Învățători 

Diriginți 

Părinți 

Responsabilul 

diriginţilor/ 

învăţătorilor 

Director  An scolar 2017 -

2018 

Semestrial 

Analize comparative 

şi diagnostice 

O.6. Colaborare acu 

serviciul social din 

cadrul primăriei 

pentru cazurile 

speciale 

 

Proprii C.A. 

Director 

Reprezentanţi 

Primărie Director 

Director  An scolar 2017 -

2018 

 

Analize periodice a 

nivelului de 

performanţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

                                                

OPŢIUNI 

STRATEGICE 

RESURSE RESPONSABIL TIMP ALOCAT INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ  

FINANCIARE 

 

UMANE 

 

AUTORITARE 

O.1. Stimularea 

elevilor şi cadrelor 

didactice în vederea 

comunicării prin 

intermediul internetului 

(email, alte aplicații, 

forumuri de discuţii) în 

cadrul unor proiecte 

educaţionale 

 

Proprii  C.P. 

Coordonator 

programe/ proiecte 

Directori Instituţii 

abilitate 

 

Director 

Coordonator 

programe/ proiecte 

An scolar 2017 -

2018 

Analiza periodică 

aevoluţiei proiectelor 

chestionare 

elevi/părinţi 

O.2. Informarea 

cadrelor diactice şi a 

elevilor în legăturăcu 

posibilitatea 

desfăşurării unor 

proiecte de parteneriat 

strategic sau de 

mobilitate a cadrelor 

didactice şi a elevilor, 

cu aplicabilitate în 

activităţile curriculare 

 

Proprii  Directori 

Coordonator 

programe/ proiecte 

Directori Instituţii 

abilitat 

Director 

Coordonator 

programe/ proiecte 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial  

Programul de 

programe şi proiecte 

şcolare şi extraşcolare 

O.3. Sprijinirea 

financiară a 

activităţilor de 

promovare a 

imaginiişcolii 

Bugetare  

Extrabugetare  

Membri ai 

comisiei pentru 

imaginea şcolii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

imaginea şcolii 

Director 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial  

Site-ul şcolii; 

Popularitate în 

comunitat 



O.4. Iniţierea unor 

proiecte de colaborare 

cu diferite ONG:-uri, 

firme private 

Proprii  Resp. comisii 

metodice 

Resp. comisii 

metodice 

Isj Gl 

Director 

 

An scolar 2017 -

2018 

Semestrial 

Analiza periodică 

aevoluţiei proiectelor 

O.5. Continuarea 

parteneriatelor cu 

instituţiile din cadrul 

comunităţii 

 

Proprii Coordonator 

programe/ proiecte 

Coordonator 

programe/ proiecte 

Director  An scolar 2017 -

2018 

Semestrial 

Programul de proiecte 

şi programe 

 


	- OFERTA RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE -

